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У статті представлені результати дослідження 
особливостей формування нейродинамічних та 
психофізіологічних властивостей спортсменів різ-
ного віку, що займаються волейболом. У підлітків і 
юнаків спортсменів та не спортсменів формування 
простих та складних сенсомоторних реакцій 
(реакцій вибору одного та двох подразників із 
трьох) нейродинамічних (функціональної рухливос-
ті нервових процесів) та вищих психофізіологічних 
властивостей (різновидів мислення, пам’яті, сприй-
няття простору та часу) має схожу вікову динаміку. 
В онтогенезі досліджувані властивості поступово 
розвиваються і досягають найвищого рівня у про-
фесійних волейболістів 20 років і старших. Для не 
спортсменів розвиток досліджуваних властивостей 
має подібний характер, проте з менш вираженою 
динамікою покращення результатів у досліджува-
них параметрах. Встановлено, що волейболісти 16 
років і старшого віку мали вищі показники у тесто-
вих завданнях, які характеризують різні за складні-
стю сенсомоторні, нейродинамічні реакції, психофі-
зіологічні властивості та здібності до орієнтування 
у часі та просторі порівняно із не спортсменами із 
статистично вірогідними різницями показників для 
нейродинамічних функцій та здібності до орієнту-
вання у просторі та часі. Спортсмени, що займали-
ся волейболом відрізнялися більш динамічним та 
випереджаючим характером і вищим рівнем роз-
витку досліджуваних властивостей по відношенню 
до аналогічних вікових груп не спортсменів. Вияв-
лено, що з віком у підлітків 14-15 та юнаків 16-17 і 
18-19 років покращуються результати досліджува-
них властивостей з поступовою їх стабілізація у 20 
років, що було характерною закономірністю для 

обох досліджуваних груп, як спортсменів-
волейболістів, так і не спортсменів. Динаміка ста-
новлення з віком вищих психофізіологічних власти-
востей образної та числової пам’яті, абстрактного, 
логічного, асоціативного та оперативного видів 
мислення у спортсменів-волейболістів не відрізня-
лась від становлення цих властивостей у не спорт-
сменів, що може свідчити про більш вагомий вплив 
на розвиток цих властивостей інших чинників ніж 
постійних занять волейболом. Зокрема, генетичної 
програми розвитку індивіда та соціального впливу 
на формування досліджуваних психофізіологічних 
властивостей. Виявлені закономірності і особливо-
сті динаміки формування сенсомоторних, нейроди-
намічних та психофізіологічних властивостей в 
онтогенезі свідчать про доцільність їх врахування в 
системі спортивного відбору, контролю і профілак-
тики виникнення несприятливих зрушень у нерво-
вій системі та їх корекції, а також оптимізації на-
вчально-тренувального процесу. 

Ключові слова: онтогенез, сенсомоторика, 
нейродинаміка, спортсмени-волейболісти, психо-
фізіологічні властивості.  

 
Вступ. Завданням фізіології центральної нер-

вової системи є розкриття нейрофізіологічних ме-
ханізмів формування та становлення психофізіоло-
гічних функцій людини в онтогенезі [5, 10, 13]. Дос-
лідження, які проведені у різні вікові періоди спря-
мовані на подальше вивчення та розуміння механі-
змів системної мозкової динаміки, що лежить в 
основі переробки інформації різного ступеня 
складності [8, 11, 12]. Не дивлячись на велику кіль-
кість робіт з цієї проблеми і тепер вона не втратила 
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своєї актуальності, а набувала подальшого розвит-
ку [6, 9, 13, 17]. Більшість даних з проблеми фор-
мування нейродинамічних та психофізіологічних 
властивостей отримано в окремі вікові періоди. 
Але і вони носять суперечливий характер та не 
дають повного уявлення про зміни цих властивос-
тей в онтогенезі. В літературі відсутні дані про за-
кономірності і особливості розвитку нейродинаміч-
них та психофізіологічних властивостей у людей 
різного рівня фізичної підготовленості чи ролі цих 
властивостей в успішності спортивної діяльності. 
Відомо, що на розвиток та стан нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей суттєво впли-
вають систематичні фізичні навантаження [6, 8, 15, 
20, 22]. Сучасні дослідження демонструють, що 
для досягнення високих і головне тривалих у часі 
спортивних результатів вагоме значення мають 
сенсомоторні, нейродинамічні та психофізіологічні 
властивості [1, 16, 21]. Відомо, що процес станов-
лення спортсмена проходить ряд етапів багаторіч-
ної підготовки, які відповідають, різним віковим 
періодам особи, що займається спортом [14]. Про-
те, фізична активність у певних видах спорту про-
являється по різному [2, 3, 6]. І це відбувається в 
силу особливостей адаптаційних можливостей ор-
ганізму людини до значних фізичних навантажень, 
а саме спрямованості, об’єму, типу, інтенсивності 
фізичних навантажень. Тому важливість таких дос-
ліджень полягає у тому, що саме нервовій системі, 
її вищим відділам належить провідна роль у фор-
муванні пристосувальних психофізіологічних влас-
тивостей людини.  

У волейболі ж виконання тактико-технічних 
прийомів та різних рухових дії більшою мірою по-
в’язані не тільки із стійкими руховими навичками, а 
і з обсягом рухової пам’яті, рівнем розвитку уваги, 
мислення, проявом нейродинамічних та сенсомо-
торних властивостей, що дозволяє мобілізувати 
моторні структури для виконання ефективних ігро-
вих дій. Це в свою чергу ставить особливі вимоги 
до формування різних за складністю сенсомотор-
них, нейродинамічних та психофізіологічних влас-
тивостей у процесі багаторічної підготовки спорт-
сменів–волейболістів на різних етапах онтогенезу. 
Відомо і те, що закономірності розвитку та станов-
лення сенсомоторної реактивності, основних ней-
родинамічних властивостей ЦНС та вищих психо-
фізіологічних функцій сформувалися ще у філоге-
незі [9, 10, 13]. Разом з тим припускаємо, що занят-
тя фізичною культурою і спортом можуть вносити 
корективи в особливості формування та удоскона-
лення різних за складністю сенсомоторних, нейро-
динамічних та психофізіологічних властивостей 
осіб, що займаються волейболом. Тому на нашу 
думку досить важливим є встановлення вікових 

особливостей формування нейродинамічних та 
вищих психофізіологічних властивостей упродовж 
багаторічних і систематичних, специфічних для гри 
у волейбол фізичних навантажень.  

Мета дослідження – з’ясувати особливості 
формування різних за складністю сенсомоторних, 
нейродинамічних та психофізіологічних властивос-
тей у осіб різного віку, що систематично займають-
ся волейболом. 

Матеріал та методи дослідження. Для визна-
чення рівня розвитку психофізіологічних властиво-
стей використовували комп’ютерну програму 
«Інтест» Л. М. Козак [4]. До складу якої входить 
комплекс тестів для визначення рівня пам’яті на 
числа та фігури. З метою дослідження різновидів 
мислення передбачалося провести тести для конт-
ролю абстрактного, асоціативного, логічного, опе-
ративного мислення. Для визначення здібності до 
орієнтування у часі обстежуваному пропонували 
подумки відрахувати індивідуальну хвилину в секу-
ндах. Визначення здібності до орієнтування у прос-
торі вимагало накреслити клавішою “Пробіл” на 
екрані відрізок довжиною 10 см. Похибку сприй-
мання простору визначали в сантиметрах [4]. 

Визначення нейродинамічних, індивідуально-
типологічних властивостей вищої нервової діяль-
ності та сенсомоторної реактивності різного ступені 
складності обстежуваних відбувалося за допомо-
гою комп’ютерної системи та методики «Діагност-
1» [10]. Були досліджені латентні періоди зорово-
моторних реакцій різного ступеня складності: 
(ПЗМР, РВ1-3 та РВ2-3), а також рівень функціона-
льної рухливості нервових процесів (ФРНП), що 
включає характеристику максимальної швидкості 
переробки інформації з диференціювання позитив-
них і гальмівних подразників 

Дослідження проводили на базі ВК «Імпексагро
-Спорт» м. Черкаси, ВК «Фаворит» м. Лубни, СК 
«Сумихімпром» м. Суми, ВК «СумДу» м. Суми, ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл міст Суми, Полта-
ва і Золотоноша для осіб, що систематично займа-
лися спортом, та у ДПТНЗ Черкаський навчальний 
центр, Золотоніський коледж ветеринарної меди-
цини Білоцерківського національного аграрного 
університету, загальноосвітніх шкіл №1 та №3 м. 
Золотоноша, для осіб що не займаються система-
тично спортом. Загалом у дослідженні взяло 
участь 206 осіб різного віку, які були розділені на 4 
вікові групи: підлітки 14-15, юнаки 16-17, 18-19 та 
особи 20 років і старші. 

Результати дослідження було оброблено за 
допомогою комп’ютерного блоку програм Microsoft 
Excel. З метою аналізу отриманих результатів дос-
ліджень були використані такі статистичні показни-
ки: середнє арифметичне значення (X), стандартне 



  Біологічні науки 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 295  

відхилення (SD). Значимість від-
мінностей показників вибірок ви-
значалася за параметричним кри-
терієм t-Стьюдента. Якщо розраху-
нкове значення було більше грани-
чного, то різниця між вибірками 
статистично значима (р<0,05).  

Результати дослідження. 
Враховуючи, що розвиток психо-
фізіологічних властивостей від-
биває процес не тільки біологіч-
ної, а включає і соціальну еволю-
цію (навчання, заняття фізичною 
культурою, спортом, виробнича 
діяльність тощо) ми провели дос-
лідження, які дозволили виявити 
ряд основних закономірностей і особливостей он-
тогенезу різних за складністю сенсомоторних, ней-
родинамічних та психофізіологічних властивостей 
у осіб різного віку, що систематично займаються 
волейболом та не спортсменів. Зокрема ми вста-
новили, що з віком у підлітків 14-15 та юнаків 16-17 
і 18-19 років покращуються результати досліджува-
них властивостей з поступовою їх стабілізація у 20 
років, що було характерною закономірністю для 
обох досліджуваних груп, як спортсменів-
волейболістів, так і не спортсменів (таблиця 1, 2). 

Результати дослідження ПЗМР та РВ1-3 де-
монструють, що у спортсменів-волейболістів і не 
спортсменів починаючи з 14-15 років з кожним на-
ступним віковим періодом до 20 років спостерігали 

статистично вірогідне покращення часу реакції 
(р<0,05). Для показників РВ2-3 та ФРНП виявили 
аналогічну вікову динаміку, як і для ПЗМР та РВ1-3 
з тією лише різницею, що статистично вірогідні 
різниці у спортсменів та не спортсменів за цими 
властивостями були встановлені у всіх вікових гру-
пах, починаючи з 14-15 років (р<0,05).  

Крім того, встановлено, що у юнаків-
волейболістів 16-17, 18-19, 20 років і старше сенсо-
моторні та нейродинамічні властивості раніше до-
сягають рівня показників дорослих людей і утриму-
ються на більш високому рівні (р<0,05). Наведені 
результати дозволяють стверджувати, що з віком 
як у спортсменів-волейболістів, так і не спортсме-
нів відбувається поступове підвищення різних за 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сенсомоторних та нейродинамічних 
властивостей (Х ± SD) у волейболістів різного віку та не спортсменів 

Вік, 
роки 

Досліджувані  
показники 

ПЗМР 
(мс) 

РВ1-3 
(мс) 

РВ2-3 
(мс) 

ФРНП 
(с) 

14-15 
Волейболісти (25) 241,5±3,5 336,3±6,5 417,6±4,1* 67,1±0,4* 

Не спортсмени (28) 250,0±3,2 341,1±3,5 448,3±6,2 71,7±1,2 

16-17 
Волейболісти (25) 242,4±4,2* 322,4±8,6* 424,2±9,3* 65,6±0,4* 

Не спортсмени (30) 250,1±3,3 346,4±3,2 456,1±4,6 66,5±1,2 

18-19 
Волейболісти (21) 232,1±3,2* 302,1±3,9* 372,1±4,5* 63,7±0,5* 

Не спортсмени (30) 265,6±3,7 348,4±4,6 440,1±6,7 65,4±1,6 

20 і 
старші 

Волейболісти (19) 227,9±2,6* 305,2±5,7* 346,3±6,2* 62,1±0,5* 

Не спортсмени (28) 256,6±6,1 333,7±8,3 410,1±9,0 64,0±1,3 

Примітка: * – статистично вірогідні різниці показників між волейболістами 
та не спортсменами у досліджуваних вікових групах (р<0,05). 

Таблиця 2 – Особливості розвитку психофізіологічних властивостей (Х ± SD) у волейболістів різного віку та не 
спортсменів 

Досліджувані 
функції 

14-15 років 16-17 років 18-19 років 20 років і старші 
Волейбо-

лісти 
(25) 

Не спорт-
смени (28) 

Волейболі-
сти 
(25) 

Не спорт-
смени (30) 

Волейбо-
лісти 
(21) 

Не спорт-
смени (30) 

Волейбо-
лісти 
(19) 

Не спорт-
смени (28) 

Сприйняття  
часу (с) 62,6±1,2 63,6±2,4 59,5±1,3* 62,1±1,4 58,7±0,8* 62,8±1,1 58,8±1,0* 65,1±1,7 

Сприйняття  
простору (см) 11,4±0,4 12,4±0,7 9,8±0,4* 11,9±0,5 9,9±0,3* 11,3±0,5 10,1±0,2* 12,4±0,5 

Пам'ять на  
числа (%) 55,2±2,4 58,2±3,0 55,6±1,8 57,6±1,9 63,3±2,1 61,0±1,8 55,2±1,6 50±2,8 

Пам'ять на  
образи (ум.од.) 5,4±0,2 5,4±0,3 5,5±0,2 5,3±0,3 6,2±0,2 6,5±0,2 6,2±0,3 6,1±0,1 

Абстрактне  
мислення (%) 45,6±2,1 39,6±2,4 44,4±1,6 42,3±1,3 49,1±2,1 46,0±1,4 55,8±2,3 50,3±1,7 

Асоціативне  
мислення (%) 34,8±1,9 29,3±2,0 38,8±2,3 36,6±1,9 42,3±2,2 36,5±2,4 44,7±1,6 41,1±1,9 

Логічне  
мислення (%) 93,2±1,5 90,3±3,7 92,4±1,6 93,6±1,8 96,1±1,3 95,6±1,4 96,8±1,3 91,8±2,2 

Оперативне  
мислення (%) 90,8±1,8 85,8±3,7 88,8±2,3 90,3±2,1 93,3±1,9 93,6±1,6 93,6±1,6 87,8±2,4 

Примітка: * – статистично вірогідні різниці показників між волейболістами та не спортсменами у досліджуваних 
вікових групах (р<0,05). 
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складністю сенсомоторних та нейродинамічних 
властивостей. У спортсменів, що займаються во-
лейболом таке покращання результатів в онтоге-
незі відбувається прискорено і на вищому рівні, ніж 
у не спортсменів. Це засвідчують результати дослі-
дження ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3 та ФРНП, що були 
статистично кращі у досліджуваних вікових групах 
осіб, що займалися волейболом, ніж у не спорт-
сменів (р<0,05).  

Дослідження вищих психофізіологічних власти-
востей у волейболістів та не спортсменів показало, 
що формування різних видів пам’яті, мислення та 
часової і просторової орієнтації має статистичну 
залежність від віку досліджуваних (табл. 2). 

З результатів, які представлено в таблиці 2, 
можемо зробити висновок, що починаючи з підліт-
ків 14-15 років результати у всіх досліджуваних 
показниках у юнаків поступово покращувались і 
досягали найвищого рівня у 20 річних і старших 
(р<0,05). Причому, вікова динаміка досліджуваних 
психофізіологічних властивостей була однаковою, 
як для не спортсменів, так і спортсменів, які займа-
лися волейболом. Необхідно відмітити, що статис-
тично значущі різниці результатів за показниками 
образної і числової пам’яті та логічного, абстракт-
ного, асоціативного і оперативне мислення у віко-
вих групах спортсменів та не спортсменів не було 
виявлено (р>0,05).  

Представляють інтерес результати досліджень, 
що характеризували психофізіологічні властивості 
орієнтування у просторі та часі. Так, починаючи з 
вікового періоду 16-17 років і старше у тестовому 
завданні – «Сприйняття часу» для осіб, що займа-
лися волейболом результати були статистично 
значущо кращі порівняно із не спортсменами ана-
логічних вікових груп (р<0,05). Дослідження психо-
фізіологічних властивостей орієнтації у просторі 
засвідчило подібну вікову динаміку покращення 
результатів із віком для волейболістів. Статистично 
значущі різниці за цими показниками встановлені у 
вікових групах підлітків 14-15 років у порівнянні з 
юнаками 16-17, 18-19 та 20 річних і старших 
(р<0,05). Причому, така закономірність вікової дина-
міки досліджуваних психофізіологічних властивос-
тей орієнтації у просторі була характерна як для не 
спортсменів, так і спортсменів-волейболістів з тією 
лише особливістю, що у останніх ці показники були 
вірогідно вищі у старших вікових групах, ніж у їх 
однолітків не спортсменів (р<0,05). 

Наведені результати досліджень різних видів 
пам’яті, мислення та часової і просторової орієнтації 
дозволяють узагальнити, що у підлітків та юнаків як 
у групі спортсменів-волейболістів, так і не спортсме-
нів відбувається поступове підвищення даних пси-
хофізіологічних властивостей, які досягають макси-

мального розвитку у осіб 20 років і старшого віку. У 
вікових групах спортсменів-волейболістів для показ-
ників орієнтації у часі та просторі динаміка форму-
вання в онтогенезі виявилась більш інтенсивною і 
на вищому рівні, ніж у не спортсменів. 

Таким чином, наведені результати дослідження 
свідчать, що формування в онтогенезі різних за 
складністю сенсомоторних реакцій різної ступені 
складності, нейродинамічих та вищих психофізіоло-
гічних властивостей пам’яті, мислення та орієнтації 
у часі і просторі характеризується загальними зако-
номірностями їх формування в онтогенезі. Це перш 
за все поступовий розвиток досліджуваних власти-
востей і досягнення максимального рівня для осіб 
20 років і більше. У спортсменів різного віку, що 
займалися волейболом встановлені особливості 
формування цих властивостей, що характеризува-
лися більш високим їх рівнем, інтенсивною динамі-
кою та випередженням розвитку, ніж у не спортсме-
нів. Вікова динаміка становлення образної та чис-
лової пам’яті, абстрактного, логічного, асоціативно-
го та оперативного видів мислення у спортсменів-
волейболістів не відрізнялась від удосконалення 
цих властивостей у групах не спортсменів. 

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати ряду досліджень вказують на те, що роз-
виток нейродинамічних, сенсомоторних та психо-
фізіологічних властивостей слід розглядати як за-
кономірність, що полягає у розгортанні спадкової 
інформації та підготовки нервової системи до акти-
вної діяльності у майбутньому [5, 11, 19, 20]. Цей 
процес тісно пов’язаний з віковими гено-
регуляторними морфологічними і функціональними 
перебудовами, що відбуваються у дітей, підлітків 
та юнаків і проходять шляхом удосконалення ней-
ронної організації центральної нервової системи та 
головного мозку [17, 18, 21, 22]. Наші результати 
показали, що постійні заняття фізичною культурою 
та спортом, а саме, волейболом можуть вносити 
корективи у розгортання генетичної програми онто-
генезу і розвитку нейродинамічних, сенсомоторних 
та психофізіологічних властивостей у підлітків та 
юнаків спортсменів-волейболістів. Встановлено 
вищий рівень розвитку сенсомоторних, нейродина-
мічних та психофізіологічних властивостей, особ-
ливо, орієнтації у часі та просторі у волейболістів, 
а також випереджаючий характер їх розвитку у 
спортсменів-волейболістів порівняно з не спорт-
сменами, що в майбутньому може сприятиме під-
вищенню спортивної майстерності i розумової пра-
цездатності [14, 16, 21].  

Можемо висловити думку, що кращі результати 
досліджуваних властивостей у спортсменів-волей-
болістів, ніж у не спортсменів обумовлені особли-
востями спортивного відбору. Але, результати сен-
сомоторних, нейродинамічних та психофізіологіч-
них функцій у спортсменів та не спортсменів для 
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осіб 14-15 років не підтверджують таке припущен-
ня. У підлітків спортсменів і не спортсменів дослі-
джувані властивості були однаковими (р>0,05). 
Тоді, як у юнаків-волейболістів 16-17, 18-19 та 20 і 
старше років були виявлені статистичні значущо 
вищі значення показників сенсомоторної реактив-
ності, функціональної рухливості і орієнтації у прос-
торі та часі, ніж у групах не спортсменів. Наведені 
результати юнацького віку і старше дають право 
стверджувати про можливий активний протектор-
ний вплив регулярних фізичних навантажень і, зок-
рема, занять волейболом на удосконалення дослі-
джуваних властивостей. Припускаємо, що особли-
вості онтогенезу сенсомоторних і нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей у спортсменів-
волейболістів могло бути обумовлені специфічною 
моторною та сенсорною аферентацією, яка вини-
кає під час виконання ігрових функцій під час на-
вчально-тренувального та змагального процесів у 
волейболі [3, 6, 8, 15]. В силу специфіки тренуваль-
ного процесу та змагальної діяльності волейболіс-
там необхідно здійснити велику кількість варіатив-
ного вибору рухових дій, техніко-тактичних комбіна-
цій, оцінити швидкість польоту м’яча, обмежити 
кількість торкань м’яча, здійснити приховані обман-
ні дії для суперника, виконати рухові акти у безопо-
рному положенні, що у результаті покращує можли-
вості центральної нервової системи індивіда швид-
ко сприймати, аналізувати ігрову інформацію, прий-
мати правильні рішення для різних ігрових момен-
тів та миттєво реалізовувати прийнятий варіант 
рішення у рухові дії [1, 2, 16]. Саме тому, на нашу 
думку у навчально-тренувальному та змагальному 
процесах у волейболі створюються сприятливі умо-
ви для більш інтенсивного та випереджаючого роз-
витку сенсомоторної реактивності та нейродинаміч-
них і психофізіологічних властивостей, зокрема 
орієнтації у часі та просторі.  

Що стосується удосконалення в онтогенезі ви-
щих психофізіологічних властивостей абстрактно-
го, асоціативного, логічного та оперативного мис-
лення, короткотривалої пам'ять на числа та образи 
обстежуваних, то розвиток цих властивостей відбу-
вається, переважно за закономірностями гено-
регуляторних механізмів, що закладені в онтогене-
зі. Нами показано, що систематичні заняття фізич-
ними вправами ігрового характеру не вносять ко-
рективи у закономірності формування вищих пси-
хофізіологічних властивостей в онтогенезі. Резуль-
тати, які ми отримали вказують на відсутність ста-
тистично значимих різниць за цими властивостями 
обстежуваних у групах спортсменів-волейболістів 
та їх однолітків не спортсменів. Отже, для форму-
вання більшості вищих психофізіологічних власти-
востей провідне значення відводиться фактору – 
вік, а заняттям різноманітними ігровими вправами 
відводиться другорядне значення.  

Таким чином, дане дослідження розширює уя-
ву про закономірності та особливості формування 
та розвитку сенсомоторної реактивності та нейро-
динамічних і психофізіологічних властивостей у 
спортсменів та не спортсменів різного віку. Робота 
є вагомою основою для подальших наукових пошу-
ків механізмів нейроонтогенезу, впливу системати-
чних і тривалих фізичних навантажень на функціо-
нальний стан, моторної, сенсорної системи та моз-
кової динаміку вищих психофізіологічних властиво-
стей з метою застосування цих знань у розробці 
теорії онтогенезу та фізіології і практики спорту. 

Висновки 
1. Встановлено, що формування в онтогенезі прос-

тих та складних сенсомоторних реакцій, нейро-
динамічних та вищих психофізіологічних власти-
востей у спортсменів-волейболістів та не спорт-
сменів різного віку має схожу вікову динаміку. В 
онтогенезі різні за складністю сенсомоторні, ней-
родинамічні та психофізіологічні властивості 
поступово розвиваються і досягають свого най-
вищого рівня у професійних волейболістів 20 
років і старше.  

2. У спортсменів, що займалися волейболом вста-
новлені особливості онтогенезу сенсомоторної 
реактивності, нейродинамічних та психофізіоло-
гічних властивостей орієнтації у просторі та часі, 
що відрізнялися більш динамічним та випере-
джаючим характером і вищим їх рівнем по відно-
шенню до вікових груп не спортсменів. У юнаків-
спортсменів 16-17 та 18-19 років і старше ці вла-
стивості раніше досягають рівня показників до-
рослих людей і утримуються на високому рівні. 

3. Динамічний та випереджаючий характер, вищий 
рівень розвитку сенсомоторної реактивності, 
нейродинамічних та психофізіологічних власти-
востей орієнтації у просторі та часі для спорт-
сменів-волейболістів по відношенню до не 
спортсменів вказує на високу пластичність дослі-
джуваних властивостей та можливу їх корекцію 
засобами фізичної культури. 

4. Вікова динаміка становлення вищих психофізіо-
логічних властивостей образної та числової па-
м’яті, абстрактного, логічного, асоціативного та 
оперативного мислення у спортсменів-
волейболістів не відрізнялась від становлення 
цих властивостей у не спортсменів. 

5. Виявлені закономірності і особливості динаміки 
формування сенсомоторних, нейродинамічних 
та психофізіологічних властивостей в онтогенезі 
свідчать про доцільність їх врахування в системі 
спортивного відбору, контролю і профілактики 
виникнення несприятливих зрушень у нервовій 
системі та їх корекції, а також оптимізації навча-
льно-тренувального процесу. 
Перспективи подальших досліджень стосу-

ються виявлення впливу постійних занять волей-
болом на прояв рухових здібностей для осіб з різ-
ним рівнем рухової активності. 
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УДК 612.821  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ  
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  
РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
Артеменко Б. А. 
Резюме. В статье представлены результаты исследования особенностей формирования нейродина-

мических и психофизиологических свойств спортсменов разного возраста, занимающихся волейболом. У 
подростков и юношей спортсменов и не спортсменов формирования простых и сложных сенсомоторных 
реакций (реакций выбора одного и двух раздражителей из трех) нейродинамических (функциональной 
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подвижности нервных процессов) и высших психофизиологических свойств (разновидностей мышления, 
памяти, восприятия пространства и времени) имеет похожую возрастную динамику.  

В онтогенезе исследуемые свойства постепенно развиваются и достигают наивысшего уровня в про-
фессиональных волейболистов 20 лет и старше. Для не спортсменов развитие изучаемых свойств имеет 
подобный характер, однако с менее выраженной динамикой улучшения результатов в исследуемых па-
раметрах.  

Установлено, что волейболисты 16 лет и старшего возраста имели более высокие показатели в тес-
товых заданиях, которые характеризуют различные по сложности сенсомоторные, нейродинамических 
реакции, психофизиологические свойства и способности к ориентированию во времени и пространстве 
по сравнению с не спортсмены из статистически достоверными различиями показателей для нейродина-
мических функций и способности к ориентированию в пространстве и времени.  

Спортсмены, занимающиеся волейболом отличались более динамичным и опережающим характе-
ром и уровнем развития изучаемых свойств по отношению к аналогичным возрастных групп не спортсме-
нов. Выявлено, что с возрастом у подростков 14-15 и юношей 16-17 и 18-19 лет улучшаются результаты 
изучаемых свойств с постепенной их стабилизация в 20 лет, было характерной закономерностью для 
обеих исследуемых групп, как спортсменов-волейболистов, так и не спортсменов.  

Динамика становления с возрастом высших психофизиологических свойств образной и числовой 
памяти, абстрактного, логического, ассоциативного и оперативного видов мышления у спортсменов-
волейболистов не отличалась от становления этих свойств у не спортсменов, что может свидетельство-
вать о более существенное влияние на развитие этих свойств других факторов, чем постоянных занятий 
волейболом. В частности, генетической программы развития индивида и социального влияния на фор-
мирование исследуемых психофизиологических свойств.  

Выявленные закономерности и особенности динамики формирования сенсомоторных, нейродинами-
ческих и психофизиологических свойств в онтогенезе свидетельствуют о целесообразности их учета в 
системе спортивного отбора, контроля и профилактики возникновения неблагоприятных сдвигов в нерв-
ной системе и их коррекции, а также оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

Ключевые слова: онтогенез, сенсомоторика, нейродинамика, спортсмены-волейболисты, психофи-
зиологические свойства. 

 
UDC 612.821  
The Peculiarities of Neurodynamic and Psychophysiological Properties  
of Volleyball Players of Different Age  
Artemenko B. O. 
Abstract. The article presents the results of the study of the peculiarities of the formation of the neurody-

namic and psychophysiological properties of volleyball players of different age. The formation of simple and 
complex sensomotor reactions (reactions of choice of one and two stimuli from three), neurodynamic (functional 
mobility of nervous processes), and higher psychophysiological properties (varieties of thinking, memory, per-
ception) have different age dynamics in adolescents, young athletes, and non-athletes. In ontogeny, the studied 
properties gradually develop and reach the highest level in professional volleyball players aged 20 years and 
older. The development of the investigated properties is similar in nature for non-athletes, but has less pro-
nounced dynamics of results improvement in the investigated parameters.  

Material and methods. In total, 206 people of all ages participated in the study. They were divided into 4 age 
groups: 14-15, 16-17, 18-19 and 20 and older. The study results were processed using a Microsoft Excel com-
puter block. The following statistical methods were used to analyze the research results: arithmetic mean, stan-
dard deviation. The significance of the differences in the sample indices was determined by the parametric t-
Student test. If the calculated value was greater than the limit, then the difference between the samples was 
statistically significant (p <0.05). 

Results and discussion. The study results showed that volleyball players aged 16 years and older had 
higher scores in the test tasks, which characterized their sensomotor, neurodynamic reactions, psychophysi-
ological properties and ability to orient in time and space in comparison with non-athletes with statistically signifi-
cant difference in test tasks. Volleyball players differed in a more dynamic and advanced character and in a 
higher level of development of the studied properties in comparison with the similar age groups of non-athletes. 
It is revealed that teenagers of 14-15 and boys 16-17 and 18-19 years improved the results of the studied prop-
erties with their gradual stabilization in 20 years of age, which was a characteristic pattern for both groups, vol-
leyball players and non-athletes.  
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The dynamics of formation with the age of higher psychophysiological properties of figurative and numerical 
memory, abstract, logical, associative and operative types of thinking in volleyball players did not differ from the 
development of these properties in non-athletes, which may indicate significant influence of other factors on the 
development of these properties. In particular, it can be the genetic program of the individual development and 
social influence on the formation of the investigated psychophysiological properties but not volleyball playing.  

Conclusion. The revealed patterns and peculiarities of the dynamics of the formation of sensorimotor, neu-
rodynamic and psychophysiological properties in ontogeny testify the expediency of their consideration in the 
system of sports selection, control and prevention of the occurrence of adverse changes in the nervous system 
and their correction, as well as optimization of the educational and training process. 

Keywords: ontogenesis, sensorimotor, neurodynamics, volleyball players psychophysiological properties. 
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